
ÇÖZÜMLERE GENEL BAKIŞ

Bulut e-posta ve depolama için gelişmiş 
önleyici koruma



ESET Cloud 
Office Security
Nedir?

ESET Cloud Office Security, Microsoft 365 
uygulamalarına yönelik gelişmiş bir önleyici 
koruma sağlar.

ESET Cloud Office Security, şirketinizin iletişimini 
ve bulut depolamasını korumaya yardımcı olmak 
üzere spam filtrelemeyi, kötü amaçlı yazılım 
taramayı ve kimlik avına karşı korumayı bir 
araya getirir. Kullanımı kolay bulut konsolumuz, 
algılanan öğelerle ilgili genel bir bakış sunar ve 
öğe algılanır algılanmaz size haber verir.

ESET Cloud Office Security Panosu



Nasıl Çalışır 

MICROSOFT 365

YÖNETİCİ

ESET CLOUD
OFFICE SECURITY

YENİ E-POSTA

YENİ VEYA
DEĞİŞMİŞ DOSYA

SONUÇ

TARANAN

İşbirliği araçlarınızı 
koruyun
Spam filtrelemenin, kötü amaçlı yazılım taramanın ve 
kimlik avına karşı korumanın yer aldığı bu kombinasyon 
Microsoft 365 araçlarınızı korur.

Ayrıca, kötü amaçlı yazılıma karşı koruma OneDrive’daki 
yeni veya değişmiş dosyaları da tarar, bu sayede şirketinizin 
OneDrive’ı kötü amaçlı yazılımlara karşı korunur ve kötü 
amaçlı yazılımın diğer cihazlara yayılması engellenir.

Bu ürün her yerden erişimi mümkün kılan, kapsamlı bir 
yönetim web-konsolu ile hizmet olarak sunulur.

• Virüslerden uzak şirket iletişimi 
sağlar

• Günlük üretkenliği etkileyebilecek 
istenmeyen mesajların yan 
etkilerini en aza indirir

• Şirket dışından gelen e-postaların 
hedeflenen saldırılarda araç olarak 
kullanılmasını önler



Kullanım
SORUN

Bir şirket sahibi, siber güvenlik risklerini en aza 
indirmek ve şirket devamlılığını korumak üzere belli 
önlemler almak ister.    
 

 
 
 ÇÖZÜM

 ✓ Şirket yöneticisi, ECOS’un algıladığı spam, kötü 
amaçlı veya kimlik avına yönelik e-postaları 
inceler ve kötü amaçlı e-postaların en çok hangi 
kullanıcıları hedeflediğini belirler.

 ✓ Yönetici, şirketin en çok ne zaman spam aldığını 
gözlemleyebilir.

 ✓ Bu veri ve analizlere dayanarak yöneticiler, üst 
düzey yöneticiler için ilgili bilgiler içeren bir rapor 
hazırlayabilir.

SORUN

Şirket içindeki ve dışındaki kişilerle şirket bulut 
depolaması üzerinden büyük dosyaların sıklıkla 
alışverişi söz konusudur.

 ÇÖZÜM

 ✓ OneDrive’daki hassas şirket verilerinin ek bir 
güvenlik katmanı ile korunması gerekir.

 ✓ Yönetici, şirketin Microsoft 365 uygulamalarını 
korumak üzere ESET Cloud Office Security gibi 
üçüncü taraf bulut güvenlik çözümü kullanabilir.

 ✓ Güçlü bir kötü amaçlı yazılım karşıtı koruma 
motoru, yeni ve değişmiş tüm dosyaları tarar 
ve kötü amaçlı yazılımın OneDrive yoluyla diğer 
cihazlara yayılmasını önler.

SORUN

Tehlikeli fidye amaçlı yazılım şu an ilgi görüyor. 
 

 ÇÖZÜM

 ✓ Yönetici, tanımlamak istediği sağlama dosyasını 
veya sızma girişimini bilir.

 ✓ Yönetici bu özelliği tehdit algılama seçeneklerini 
filtrelemek üzere kullanır.

 ✓ ESET Cloud Office Security tehditten 
etkilenebilecek kullanıcıları belirler.

SORUN

Belli bir gruptaki çalışanların ihtiyaçları ile şirketi 
güvende tutmaya yönelik gereksinimler dengede 
olmalıdır.

 ÇÖZÜM

 ✓ Yönetici her üniteye, hatta her kullanıcıya özgü 
farklı koruma ayarları yapılandırabilir.

 ✓ Bu sayede, şirketteki küçük bir ekip, çalışmaları 
için önemli olan e-postaları (pazarlama e-postaları 
gibi) almak istediğinde, yönetici bir politika 
belirleyebilir ve bu grup için spam karşıtı özelliği 
devre dışı bırakabilir.

 ✓ Şirket, kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmaya devam 
eder ve çalışanların çoğu herhangi bir spam almaz.



Çevrimiçi 
paylaşılan 
e-postaları ve 
OneDrive bulut 
depolamadaki 
dosyaları koruyun
SPAM'LERE KARŞI

Üstün performansa sahip, gelişmiş, ödüllü koruma 
motoru sayesinde tüm spam e-postalar filtrelenir 
ve kullanıcı posta kutularında istenmeyen mesajlar 
bulunmaz.

KİMLİK AVINA KARŞI

Kullanıcıların, kimlik avı ile ilişkili olduğu bilinen İnternet 
sitelerine erişim sağlamasını önler. E-posta mesajları, 
kimlik avı ile ilişkili İnternet sayfalarına bağlantılar 
içerebilir. ESET Cloud Office Security, bu bağlantıları 
(URL’ler) tanımlamak amacıyla gelen e-postaların mesaj 
metnini ve konusunu inceler. Bu bağlantılar, sürekli 
olarak güncellenen, bilinen kimlik avı bağlantıları veri 
tabanı ile karşılaştırılır.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMA KARŞI

Yeni ve değişmiş dosyaların yanı sıra tüm gelen 
e-postaları ve ekleri de tarar. Bu sayede, kullanıcıların 
posta kutularında kötü amaçlı yazılım bulunmaz ve kötü 
amaçlı yazılımın bulut depolama yoluyla diğer cihazlara 
yayılması önlenir. 

KARANTİNA YÖNETİCİSİ

Yöneticiler, bu depolama bölümündeki nesneleri 
inceleyebilir ve bu nesnelerin silinmesine veya kalmasına 
karar verebilir. Bu özellik, güvenlik ürünümüzün 
karantina altına aldığı dosyaların ve e-postaların 
kolayca yönetilmesini sağlar. En önemlisi, yöneticileri 
karantinaya alınan öğeleri indirebilir ve yerel olarak 
başka araçlarla bu öğeleri inceleyebilir.

OTOMATİK KORUMA

Bu seçeneğin etkinleştirilmesi sayesinde, yöneticiler 
Microsoft 365’te oluşturulan yeni kullanıcıların otomatik 
olarak korunduğundan emin olur. Konsola giderek bu 
kullanıcıların ayrıca eklenmesine gerek kalmaz.

BİLDİRİMLER

Bildirimler, panoyu sürekli kontrol etmeye gerek 
kalmadan yöneticilerin daha verimli çalışmasını sağlar. 
ESET Cloud Office Security tarafından potansiyel olarak 
şüpheli, yeni bir etkinlik algılandığında, yöneticilere 
veya kullanıcılara bu etkinlikle ilgili e-posta yollanır. Bu 
sayede yöneticiler veya kullanıcılar tehdit ile ilgili hemen 
bilgilendirilir.



Ürün Özellikleri

Çevrimiçi Paylaşım

SPAM'LERE KARŞI KORUMA ✓
KİMLİK AVINA KARŞI KORUMA ✓
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA KARŞI KORUMA ✓
ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIMA İLİŞKİN KARANTİNA ✓

Şirketler için OneDrive 
Koruması

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA KARŞI KORUMA ✓
ONEDRIVE İÇİN KARANTİNA ✓

Bulut Yönetim       
Konsolu

LİSANS YÖNETİMİ ✓
OTOMATİK KORUMA ✓

GÜVENLİK İSTATİKLERİNİN BULUNDUĞU PANO ✓

E-POSTA BİLDİRİMLERİNİ ALGILAMA ✓
ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIM ALGILAMALARI İÇİN GELİŞMİŞ FİLTRELEME ✓
ONEDRIVE ALGILAMALARI İÇİN GELİŞMİŞ FİLTRELEME ✓
ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIM KARANTİNA YÖNETİMİ ✓
ONEDRIVE KARANTİNA YÖNETİMİ ✓
POLİTİKA TABANLI KORUMA AYARLARI ✓
ÇOKLU KİRALAMA ✓
21 DİLDE YERELLEŞTİRME ✓



SATIN ALMADAN ÖNCE 
DENEYİN

Bulut tabanlı e-posta ve 
ofis işbirliği çözümümüzü 
deneyin ve ne kadar kolay 
dağıtabileceğinizi görün. 
Güvenilirliğini, tutarlılığını 
ve kolay yönetimini 
deneyimleyin. ESET Şirket 
Hesabı ile kaydolun ve 
ücretsiz deneme lisansınızı 
edinin. 

https://www.eset.com/tr/business/contact-sales/?utm_source=small-business&utm_medium=gws
https://www.eset.com/tr/business/contact-sales/?utm_source=small-business&utm_medium=gws


ESET hakkında
ESET® dünya çapında 30 yılı aşkın bir 
süredir işletmeler ve tüketiciler için 
sektör lideri BT güvenliği yazılımları 
ve hizmetleri geliştiriyor, ayrıca 
sürekli olarak değişen siber güvenlik 
tehditlerine karşı anında ve kapsamlı 
koruma sağlar.     

ESET özel mülkiyete aittir. Herhangi 
bir kuruluşa bağlı olmadığımızdan, tüm 
müşterilerimize tam koruma sağlamak 
için ne gerekirse yapma özgürlüğüne 
sahibiz.

www.eset.com.tr

110M+
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400B+
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Merkezi 

SAYILARLA ESET

ESET, olağanüstü kötü amaçlı 
yazılım ve kimlik avı yakalama 

oranları ile en son VBSpam testinde 
en yüksek final skorunu elde 

etmiştir.

ESET, bilgi güvenliğinin 
uygulanmasında ve yönetilmesinde 

uluslararası çapta tanınan bir 
güvenlik standardı olan ISO/IEC 

27001:2013 ile uyumludur.

ESET, AV-Comparatives H1 İş 
Güvenliği Testi 2020’de uç nokta 

koruma çözümü konusunda ONAYLI 
statüsünde ödül almıştır.
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